Cookies
EN U

COOKIE BELEID
In dit beleid gebruiken wij het begrip “cookies“ om te verwijzen naar cookies en andere soortgelijke
technologieën zoals pixel tags, web bakens, doorzichtige GIFs die vallen onder de EU-Richtlijn
betreffende privacy en elektronische communicatie.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons Privacy Regelement .

•
•
•
•

Wat zijn cookies?
Hoe we cookies gebruiken
Hoe we cookies van andere ondernemingen gebruiken
Hoe cookies gecontroleerd en verwijderd kunnen worden

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser op uw computer of apparaat plaatst. Cookies
stellen een webserver in staat om gegevens naar een computer of apparaat door te sturen voor
administratieve en andere doeleinden. Met behulp van cookies kan een website meer
gebruiksvriendelijk worden gemaakt. De cookies kunnen zelf geen informatie die op uw computer of
in uw bestanden is opgeslagen verzamelen.

Voor meer informatie over cookies verwijzen we u naar http://www.allaboutcookies.org/.

HOE NIELSEN HAARKLINIEK COOKIES GEBRUIKT
Er bestaan twee soorten cookies: “sessie“ en “blijvend“. Sessie cookies zijn tijdelijke cookies die
alleen actief zijn totdat u de browser sluit. Blijvende cookies blijven op uw hard drive of apparaat
opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat ze verlopen. Op de Site gebruiken we zowel sessie als
blijvende cookies. Deze cookies worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, om navigatie te
vergemakkelijken, om informatie effectiever weer te geven, en om u beter van voor u relevante
informatie te voorzien. We kunnen de cookies ook gebruiken voor het verzamelen van statistische
informatie over het gebruik van de Site teneinde voortdurend het ontwerp en de functionaliteit te
verbeteren, om te begrijpen hoe bezoekers de Site gebruiken, en om ons te helpen bij het oplossen
van vragen met betrekking tot de Site.

De cookies op deze Site kunnen in de volgende soorten worden ingedeeld:
•

Essentiële cookies zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van de Site. Deze
cookies maken het mogelijk om door de Site te navigeren en gebruik te maken van de
functies die u heeft geselecteerd, zoals toegang tot beveiligde gedeeltes van de Site. Zonder
deze cookies kunnen we niet de diensten verlenen die via deze Site worden aangeboden.

•

Prestaties cookies verzamelen anonieme gegevens over hoe bezoekers de Site gebruiken.
Deze cookies geven ons inzicht in hoe bezoekers de Site gebruiken door informatie te
verstrekken over de pagina’s die worden bezocht, hoe veel tijd er op de Site wordt besteed,
en eventuele problemen die de bezoekers hebben ondervonden, zoals foutmeldingen. Deze
informatie helpt ons het functioneren van de Site te verbeteren.

•

Functionaliteitscookies verbeteren uw ervaring met betrekking tot de site. Deze cookies
kunnen bijvoorbeeld gebruikersinformatie zoals uw gebruikersnaam, taal of voorkeursregio
onthouden. Deze cookies kunnen worden gebruikt om diensten te leveren die u hebt
aangevraagd, zoals het kijken naar een video, het reageren op een blog of interactie met
diensten van derden, zoals sociale media functies. Door uw voorkeuren te onthouden kan de
Site een verbeterde, meer persoonlijke ervaring bieden.

HOE NIELSEN HAARKLINIEK COOKIES VAN ANDERE ONDERNEMINGEN GEBRUIKT
Naast gebruik door Nielsen Haarkliniek van cookies op onze website, staan we toe dat bepaalde
derde partijen cookies hanteren en toegang krijgen tot cookies op uw computer. Het gebruik van
cookies door deze ondernemingen is onderworpen aan hun eigen privacy beleid, niet aan het Privacy
Regelement van Nielsen Haarkliniek.

DIENSTEN VAN DERDEN

COOKIE SOORT

MEER INFORMATIE

Google Webmaster

Prestatie

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Adobe Analytics

Prestatie

http://www.adobe.com/privacy/cookies.html

HOE COOKIES GECONTROLEERD EN VERWIJDERD KUNNEN WORDEN
Indien u niet wilt dat gegevens worden verzameld door middel van cookies, dan kunt u via een
eenvoudige procedure die voorhanden is in de meeste browsers het gebruik van cookies weigeren.
Voor meer informatie over het beheer van cookies verwijzen we u naar
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Het is mogelijk dat sommige functies van de Site
minder goed werken als u het gebruik van cookies weigert.

